Kindcentrum Amby

Notulen MR vergadering
Donderdag 29 april 2021

Aanwezig: Manon Hoen, Kim Sanders, Kirsten Freens, Paul Hermans, Nils Kok, Leon
Broer, Per Ebbelink
Afwezig: Jody Martens, Vera Pinckaers

1. Opening
Manon heet iedereen welkom. Hopelijk volgende keer ‘’live’’. Ook verwelkomen
we Per tijdens deze vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen vergadering 04-03-2021 zijn vastgesteld. Deze worden wederom op de
website geplaatst.

1. Mededelingen
•

Vacatiegelden MR oudergeleding

2. Vergaderpunten
1. Formatie en vacatures
De eerste vacature ronde loopt nog volop, Per kan hier verder nog geen
mededelingen over doen. Zodra Per meer informatie heeft, zal hij dit met ons
delen.
2. Continurooster
Tot aan de meivakantie hebben wij het continurooster gecontinueerd. Binnen
het team is er steeds meer belangstelling voor de invoering van een
continurooster. Binnen de oudergeleding zijn er wisselende geluiden te horen.
Er zijn verschillende belangen die hierbij zorgvuldig afgewogen moeten
worden. De oudergeleding vindt de pauze voor leerkrachten en leerlingen
een belangrijk speerpunt.
3. Schoolgeld/vrijwillige ouderbijdrage
Willen we de 100% ouderbijdrage behouden, dan moeten wij transparant
houden waar de ouderbijdrage naartoe gaat. Het geld volgt het kind,
behalve bij cluster 8. Cluster 8 kan geen kamp organiseren, maar organiseren
een andere speciale activiteit waar de ouderbijdrage naartoe gaat. Ouders
worden door de directie geïnformeerd via de nieuwsbrief.
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4. Vacature MR oudergeleding
Jody zal aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de MR. Hier
wordt een nieuwe vacature voor uitgezet.
5. Diversiteit onder leerlingen
Nils geeft zijn visie op diversiteit in 2021. We zullen dit onderwerp regelmatig
terug laten komen in onze MR-vergaderingen.
3. Rondvraag
Paul→ De vacatiegelden zijn ongeveer 90 euro per persoon, dit is afhankelijk
van het aantal deelgenomen bijeenkomsten.
Onze eerstvolgende en tevens laatste vergadering vindt plaats op
donderdag 24 juni.

Pagina 2 van 2
Notulen MR vergadering

